
Jehličnany 

 

Jehličnany se vysazují solitérně, nebo do skupin, dobře zakotvující do alejí, popřípadě jako 
ochrana proti větrům. 

Jehličnany se vysazují vždy s kořenovým balem. Řez většinou nepotřebují, ani jej nesnášejí. 
Výjimku tvoří tisy, které je možné zmlazovat hlubokým řezem. 

V případě zničení, nebo poškození vrcholu se vyváže k hůlce náhradní spodní větvička. Křivě 
rostoucí kmínky roubovanců se vyváží podle potřeby. 

Po suchém podzimu jehličnany ještě před příchodem mrazů důkladně zalijeme. Mladé 
sazenice choulostivých druhů je vhodné opatřit na zimu přikrývkou – spodek rostliny i zem 
v prostoru kořenů zakryjeme dostatečnou vrstvou spadaného listí a nadzemní část chvojím. 
Sloupovité kultivary s více osami se doporučuje nenápadně svázat, aby pod sněhem 
nerozklesly. Větší množství sněhu může u jehličnanů s křehkým dřevem způsobit polomy, 
proto jej co nejdříve setřásáme. 

 

 

Zdroj. Prof. Mareček. Zahrada. Noris. 1992 

 

 



Borovice lesní - Pinus sylvestris 

– jehlice po dvou na brachyblastech 

– jehlice 3-7 cm dlouhé 

– hluboký kořen 

– borka červenohnědá 

     

 

 

Borovice kleč -Pinus mugo 

– keř, hory 

   

 

 

 



Borovice černá – Pinus nigra 

Je náročnější na teplou polohu, dobře snáší znečištěné ovzduší 

   

 

Smrk ztepil - Picea abies 

– čtyřhranné, nepichlavě zašpičatělé jehlice jednotlivě, obrůstají větvičku 

– zralé šišky převislé, rozpadavé 

– šupiny šišek mírně zvlněné, celokrajné nebo jen mělce vykrojené 

– u nás původní jen v horách, jinak pochází ze severní Evropy 

– monokultury 

– mělký kořenový systém 

 



 

Smrk omorika – Picea omorika 

• Úzká koruna 

• Ploché jehlice, ve spodu 2 bílé proužky. Malé šišky (3-6 cm) 

 

 

 

Douglaska tisolistá     

U nás často vysazována v lesích, parcích, zahradách, šiška s ozdobnými podpůrnými 
šupinami 

   

 

 



 

Jedle bělokorá- Abies alba 

šedá borka, jehlice ploché, nejvýše 3cm, na rubu 2 bílé proužky, dvouřadě rozčísnuté 

šišky vzpřímené, rozpadavé, citlivá na znečištěné prostředí 

     

Zerav západní - Thuja occidentalis  

Severní Amerika, u nás v parcích, živé ploty, jedovatý (většina cypřišovitých)

Šišky oválné 



Zerav východní - Thuja orientalis 

východní Asie, u nás v parcích, živé ploty  

              

Šišky oválné, ale jiný tvar než u z. západního 

 

Jalovec obecný – Juniperus communis 

suché stráně ,šištice vzhledu bobule 

 



Tis červený - Taxus baccata 

jedovatý!  Nemá pryskyřičné kanálky, kvalitní dřevo, chráněný (silně ohrožený) 

     

 

 

 

 

Modřín opadavý – Larix decidua 

jehlice ve svazečcích, opadavé jehlice, kvalitní dřevo, odolný vůči znečištění 
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Název Vzhle
d 
 

Jehlice Šišky Využití, 
zajímavosti
… 

Borovic
e lesní 

Strom Ve svazku po 
2 

Vejčitě 
kuželovité 

Kalafuna, 
terpentýn, 
dřevo 

Borovic
e černá 

Strom Ve svazku po 
2, tuhé, 
tmavé 

Vejčitě 
kuželovité,  
až 10 cm 
velké 

Odolná vůči 
znečištění 

Smrk 
ztepilý  

Strom Jednotlivé, 
obrůstají 
větvičku okolo 

Dlouhé, 
převislé 

Dřevo, mělký 
kořenový 
systém 

Jedle 
bělokor
á 

Strom Ve dvou 
řadách, 
naspodu 2 
bílé proužky 

Vzpřímené, 
rozpad  
na stromě 

Citlivá na 
znečištění 

Modřín 
opadav
ý 

Strom Ve svazečcích  
na 
brachyblastec
h, opadavé 

Nerozpadav
é, vejcovité,  
na stromě i 
několik let 

Dřevo, odolný 
vůči 
znečištění 

Jalovec 
obecný 

Keř Pichlavé, 
obrůstají 
větvičku 

Tmavomodr
é šištice 

Koření, 
pálenka 

Tis 
červený 

Keř  Ve 2 řadách Semeno v 
míšku 

Jedovatý, 
nemá 
pryskyřičné 
kanálky, 
dřevo, 
chráněný 

 


